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Abstrakt 
 

Denna uppsats behandlar rätten till heltid. En historisk återblick görs både nationellt 
och lokalt i Hudiksvalls kommun. Sedan analyseras begreppet rätten till heltid och 
byts ut med formuleringen rätten till önskad sysselsättningsgrad. Intressenterna 
identifieras och deras olika roller diskuteras. Därefter lyfts ett antal motargument 
fram för att systematiskt väderläggas. Detta för oss vidare in i de tillsynes enkla 
beslutsprocesserna där själva beslutsdefinitionen utgör en viktig grund i analysen av 
de komplexa problem som identifieras. Uppsatsen avslutas med en diskussion om 
hur dessa beslut påverkar olika intressenter och ger förslag på hur den process som 
ägt rum i Hudiksvalls kommun bör gå vidare bland annat med ett policyarbete. 
Nyckelord: beslut, heltid, deltid, flextid, jämställdhet, organisationsförändring 
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1 Inledning 

För sju år sedan lämnade jag min anställning som föreståndare inom en ideell förening 
som bedrev vård och omsorg om funktionshindrade vuxna. Jag hade arbetat där tjugoåtta 
år och varit med sedan verksamheten startades. Då jag som fyrtiåttaåring sökte och fick 
anställning som enhetschef inom kommunens omsorg om funktionshindrade var jag 
mycket osäker på hur min lite speciella erfarenhetsbakgrund skulle duga för denna nya 
utmaning. 
 
När jag tog över första personalgruppen var min fråga till de anställda vad de hade för 
förväntningar på mig. Svaret blev att de förväntade sig högre lön, mer 
kompetensutveckling och slut på ofrivilliga deltidsanställningar. Ganska snart kom jag 
underfund med hur dess tre önskemål var sammanlänkade. Höjd kompetens är en 
förutsättning för att på ett flexibelt sätt klara fler olika arbetsuppgifter som i sin tur 
underlättar för inrättandet av fler heltidstjänster. Då alla i arbetslaget hade 
deltidsanställning då jag kom skulle heltid därmed utgöra en rejäl höjning av lön utan att 
detta skulle innebära merkostnader för kommunen. 
 
Denna insikt blev början på ett långsiktigt förändringsarbete. Jag blev till min förvåning 
varse att Hudiksvalls kommun inte hade skrivit något flextidsavtal med Kommunal vilket 
gjorde att min plan om införande av flexiblare arbetsscheman avsevärt försvårades. Jag 
var även van från min förra arbetsplats att lägga relativt stora resurser på 
kompetensutveckling och upptäckte att den kommunala budgeten var mycket hårt hållen 
så att utrymme för personalkostnader utöver lönen var mycket begränsade. 
 
Från min tid inom den sociala ekonomin var jag väl förtrogen med att det fanns medel att 
tillgå genom att vända sig till fonder och stiftelser. Medel söktes för kompetensutveckling 
från Europiska Socialfonden och just när denna ansökan var på väg att godkännas fick jag 
nys om möjligheten att söka medel från Helaprojektet, ett projekt som på uppdrag av 
regeringen skulle arbeta för att hitta modeller för att komma tillrätta med de ökande 
kostnaderna för deltidsarbetslösheten. 
 
Dessa projekt godkändes och sammankopplades och sedan 2004 har jag haft uppdrag 
inom kommunen att arbeta med deltidsproblematiken. Mitt optimistiska mål var att inom 
ett par år lyckas utrota fenomentet med oönskade deltidsanställningar bland 
Omsorgsförvaltningens 350 anställda. Under tiden sedan dess har jag fått fördjupad 
kunskap om denna problematik och varit med om många bakslag, men arbetet mot målet 
fortgår. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka komplexiteten i kravet på rätt till 
heltidsanställning. Vidare görs en analyserande återblick på den process som pågått i 
frågan i Hudiksvalls kommun. Syfte med denna återblick har varit att undersöka de 
beslutsprocesser som pågått. Frågeställningen har varit vad man kan lära sig av dessa 
processer och om möjligt peka ut en väg för det fortsatta arbetet. 
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1.2 Uppsatsens framväxt 

Jag har valt att skriva denna uppsats om rätten till heltid, genom att framförallt göra en 
återblick på det arbete i Hudiksvalls kommun där jag själv varit huvudansvarig. Detta 
innebär att huvudmaterialet utgörs av mina egna erfarenheter. Dessa erfarenheter har jag 
kompletterat med ett antal litteraturstudier för att bredda materialet med andras 
forskningsresultat. 
 
Stor vikt har i uppsatsen lagts på att undersöka de olika intressenternas roll och vilka 
aspekter som de särskilt bevakar som sina. Därur har de vanligast förekommande 
motargumenten lyfts fram för att skärskådas. Beslutsprocesserna som följer på 
argumentationsanalysen har behandlats för att dra erfarenheter av detta och genom 
diskussion föra frågan vidare till förslag på strategier för det fortsatta arbetet. 

1.3 Disposition 

Uppsatsens andra kapitel ger en historisk bakgrund till problematiken med 
deltidsanställningar och uppkomsten av kravet på rättighet till heltidsanställning. Som 
komplement till denna bakgrund har jag tagit med ett avsnitt som försöker reda ut 
definitionsproblematiker förknippad med begreppet deltidsanställning. Kapitlet fortsätter 
med en återblick på det arbete som genomförts i Hudiksvalls kommun, med särskild fokus 
på olika intressenters roll i denna process. 
 
I tredje kapitlet lyfter jag fram några av de vanligaste motargumenten mot att införa rätten 
till heltid och försöker att på ett systematiskt sätt väderlägga dessa argument. Fjärde 
kapitlet innehåller en analys av de beslutsprocesser som ägt rum i Hudiksvalls kommun 
och avrundas med ett förslag på fortsatta åtgärder. I det femte och sista kapitlet genomför 
jag en diskussion av vilka kvalitativa aspekter problematiken med rätten till önskad 
sysselsättningsgrad innebär, och landar i slutsatsen att vi inte har råd att inte fortsätta 
arbetet med målet att klara denna utmaning. 
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2 Historia och nuläge 

I Sverige finns en lång och stark tradition vad gäller att kämpa för arbetarnas rättigheter. 
För snart 75 år sedan kom den första statligt finansierade arbetslöshetsförsäkringen och 
sedan 1956 har även deltidsarbetslösa haft möjlighet att få ersättning. När industrialismen 
tog fart på 60-talet började de stora reformerna med ökat utbud av tjänster inom vård och 
omsorg. Tidigare hade det varit vanligt att mannen arbetade och försörjde familjen, 
medan kvinnan var hemmafru, samtidigt som hon oftast oavlönad hade stora åtaganden 
med vård och omsorg om olika familjemedlemmar. (Utbult, 2005). 
 
Många kvinnor fick med tiden deltidsanställning, framför allt inom vård och omsorg, och 
sedan 1974 har det funnits en generell rätt till a-kassa för deltidsanställda. Syftet med 
reformen 1974 var att de som ville jobba deltid, men inte fick deltid skulle få rätt till en 
”deltids-a-kassa”. Ett viktigt argument var att en undersökning från 1968 visade att endast 
10 procent av de deltidsanställda hade ofrivillig deltid, dvs. att de egentligen ville arbeta 
heltid. (Utbult, 2005). 
 
Sedan 1974 har reglerna för deltidsarbetslöshet förändrats många gånger. Man har försökt 
väga in rättviseaspekterna för de anställda, och samtidigt hitta former för att förhindra 
undersysselsättning där anställda frivilligt väljer deltidsanställning därför att den kan 
kombineras med a-kassa. 1987 passerade kostnaderna för a-kasseersättning för 
deltidsarbetslöshet en miljard kronor, och 2003 låg kostnaderna på sex miljarder kronor 
och året efter blev kostnaden hela åtta miljarder kronor, eller 30 procent av allt som 
betalades ut i a-kasseersättning. (Utbult, 2005). 
 
Fram till 2008 innebar a-kassereglerna för deltidsarbetslösa att många kunde ha rätt till a-
kassa i upp till hela sex år. Alliansregeringen har ändrat reglerna och fr o m april 2008 har 
möjligheten för deltidsarbetslösa att erhålla deltidsutfyllnad reducerats till 75 
ersättningsdagar. Det motsvarar ca åtta månaders ersättning för en person som arbetar 50 
procent. (www.dn.se). 
 

2.1 Deltidsarbete eller deltidsarbetslöshet 

Under det senaste decenniet har frågan om rättighet till heltid debatterats i olika 
omgångar. Ett problem är att man ofta inte klargjort vad man menar, varken med rättighet 
eller med heltid. 
 
Om vi fokuserar på begreppet rättighet, så finner vi ett antal varierande sätt att statistiskt. 
behandla fenomenet. Både heltidsanställd som arbetar heltid, och deltidsanställd som 
jobbar heltid genom arbeta extra när behov finns, behandlas oftast i statistiken som 
heltidsanställda, medan endast den första kategorin har i sitt anställningsavtal rättighet till 
heltid. 
 
Däremot behandlas heltidsanställd som på eget önskemål beviljats deltidsledighet i 
statistiken ofta som att de saknar rätten till heltid. På liknande sätt förhåller det sig med 
deltidsanställd som erbjudits arbeta heltid, men tackar nej då man är nöjd med sin deltid. 
Ytterligare en kategori finner vi i deltidsanställd som erbjuds arbeta heltid, men t ex pga 
arbetstidens förläggning saknar praktiska möjligheter att tacka ja. Från 
arbetsgivarsynpunkt har alla dessa tre kategorier givits möjlighet till heltidsanställning, 
samtidigt som de i regel i statistiken redovisas som deltidsanställda. 
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Den sista och i det här sammanhanget viktigaste kategorin är de deltidsanställda som vill 
arbeta heltid, men inte ges denna möjlighet av sin arbetsgivare. Här är det odiskutabelt att 
dessa saknar rättighet till heltid. Ett problem att med statistik fånga denna grupp är 
erfarenheten som visar att det är fler som säger sig vilja ha heltid än som faktiskt tackar ja 
om de erbjuds heltid. 
 
För att komplicera det ytterligare är det inte alls självklart hur begreppet heltid ska 
definieras. Den vedertagna definitionen är att personer med en arbetstid på 35 timmar 
eller mer per vecka betraktas som heltidsarbetande. På SCB för man även statistik över 
undersysselsatta, och hit räknas alla som arbetar färre än 41 timmar och svarar att orsaken 
till att de arbetar mindre än de skulle vilja är arbetsmarknadsskäl. (Nyberg, 2003). 
 
Heltidsmåtten för olika yrkesgrupper fastställs enligt fackliga avtal, och här finns det en 
rad variationer. För personer som arbetar dagtid måndag till fredag räknas i regel 40 
timmar som en heltid, medan t ex personer med nattjänstgöring ofta har nedåt 35 timmar i 
veckan som sitt heltidsmått. Många vill gärna arbeta extra utöver sin heltid för att få lite 
mer i plånboken och därmed ingår antagligen ett antal heltidsanställda i SCB´s statistik 
över undersysselsatta. Man kan altså enligt SCB´s definition räknas som undersysselsatt 
även om man arbetar heltid. Dessutom finns det bland de som ofrivilligt arbetar mindre än 
35 timmar per vecka både personer med rätt till a-kassa på deltid och de som inte har rätt 
till ersättning. 
 
Av ovanstående framgår tydligt hur svårt det är att veta vilka mått som använts när man 
uppger hur många som slutligen saknar rättighet till heltid. Man borde därför tydligare 
definiera vad man talar om när man jämför hur bra olika arbetsgivare är med hänseende 
på rätten till heltid. I regel mäter man antal heltids- och deltidsanställda, samt 
genomsnittlig sysselsättningsgrad. Problemet är att detta inte säger mycket om hur många 
som saknar rätten till heltid. Det ser alltså ut som det skulle behövas nya mätmetoder för 
att föra statistik på detta område. 
 
Frågan om rättighet har även en annan sida. Det måste klargöras vem som har en bestämd 
rättighet gentemot någon annan, samt vilka kriterier som måste uppfyllas för att 
rättigheten ska inträda. Rätten till heltid bör således innebära att arbetstagaren gentemot 
arbetsgivaren har en rättighet till heltid om arbetstagaren är anställd hos arbetsgivaren.  
 
Även här finns det två olika synsätt på hur detta ska verkställas. Många kommuner har 
policyn att anställning på heltid är en rättighet för alla arbetstagare som inte aktivt önskar 
deltidsanställning. Arbetstagare med heltidsanställning som vill arbeta mindre än heltid 
får söka tjänstledighet på deltid. Hos andra kommuner som är lite mer försiktiga innebär 
rätten till heltid att de som vill ha 100 % sysselsättningsgrad får detta, men att de som vill 
ha lägre sysselsättningsgrad även får en anställning på en lägre sysselsättningsgrad. 
 
Mot denna komplexa bakgrund har man på många håll i stället börjat tala om rätten till 
önskad sysselsättningsgrad. Det innebär att arbetstagaren har rätt att välja 
sysselsättningsgrad med 100 % av heltidsmåttet som tak. När man sedan ska gå in och 
mäta hur man lyckats uppfylla målet, fokuserar man i stället på hur stor andel av de 
anställda som har fått denna rättighet, och inte på vilken sysselsättningsgrad de väljer. 



    
 

  8
 
 

 
 

2.2 Lägesbeskrivning i Hudiksvalls kommun 

Kommunfullmäktige i Hudiksvalls tog redan 2001 följande beslut: 
 
"Antalet deltidsanställningar ska minska. Heltid ska vara en rättighet och deltid en 
möjlighet. Det ställer krav på flexiblare arbetstidsmodeller och förändrade 
arbetsorganisationer - en process som tar tid och där de anställda i högsta grad ska vara 
delaktiga." 
 
Då kommunens ekonomi de senaste åren varit svag har beslutet haft relativt liten effekt på 
ökningen av antalet heltidstjänster. Som i så många andra kommuner har man följt upp 
beslutet genom att mäta andelen heltidstjänster, samt den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden. 
 
Sedan 2001 har andelen heltidstjänster ökat från 67 % till 71 %. Däremot har den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden lägat konstant på 92 %. Ökningen i andel innebär 
drygt 100 nya heltidstjänster på sex år i en kommun med ca 3500 anställda. Att den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden är oförändrad innebär att den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden för de deltidsanställda har sänkts under samma period. 
(www.hudiksvall.se). 

2.2.1 Arbetet mot rättighet till heltid påbörjas 

Under 2001 startades ett års försök med heltidstjänster i tre arbetslag inom 
omsorgsförvaltningen. Innan projektstart hade endast en av de anställda heltid och under 
projektet utökades antalet till 23 anställda. Det viktigaste verktyget för att undvika en 
kostnadsökning i samband med ökningen av antalet heltidstjänster var att personalen började 
arbeta med flexibel arbetstidsförläggning. (Pettersson, 2002). 
 
Efter projekttidens slut upphörde det tidsbegränsade flextidsavtalet att gälla och pga osäkerhet 
om mer långsiktiga ekonomiska konsekvenser, drog det ut på tiden att få igång förhandlingar 
om nytt avtal. Samtidigt genomfördes 2002 en analys av personalens önskemål om 
kompetensutveckling i hela omsorgsförvaltningen. Denna mynnade ut i en handlingsplan och i 
arbetet med denna framkom det även tydligt att många deltidsanställda kopplade förhoppning 
om heltidstjänster till den planerade kompetensutvecklingen. 
 
Det stora hindret både för fortsatt arbete med utökning av antalet heltidstjänster och med arbetet 
med strukturerad kompetensutveckling var den begränsade ekonomin. För att övervinna detta 
hinder ansöktes om olika projektmedel och våren 2004 inkom positiva beslut både från 
Växtkraft Mål 3 och från Helaprojektet. Totalt hade vi lyckats få löften om upptill drygt 4 
miljoner kr i ett kombinerat projekt, Önskaprojektet, med syfte att genomföra 
kompetensutveckling parallellt med införandet av önskade sysselsättningsgrader. (Iversen, 
2005). 
 
Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättades hastigt för 342 personer och i mars 2004 
påbörjade utbildningssatsningarna. Efter långa förhandlingar med Kommunal skrevs ett nytt 
flextidsavtal, och denna gång ett avtal med giltighet tillsvidare. I maj 2004 infördes önskad 
sysselsättningsgrad på de första enheterna. Genom Önskaprojektet fick vi många insikter om 
olika problem med införande av önskad sysselsättningsgrad. En del av dessa kommer att 
beskrivas i de följande tre avsnitten om vikariepoolens uppdrag, flextidsavtalet och 
rekryteringsstrategin. 
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2.2.2 Vikariepoolens uppdrag 

En av de farhågor som oftast framförs när införandet av önskad sysselsättningsgrad förs 
på tal är att det blir för dyrt. För att klara införandet utan att överskrida budget, måste en 
omfördelning kostnader ske. I Hudiksvall utgör personalkostnaderna ca 60 % av 
kommunens totala budget och av personalbudgeten utgör i sin tur drygt 7,5 % mertidslön 
och lön till timvikarier. Detta innebär att av den kommunala budgeten på 2 miljarder kr 
beräknas ca 90 miljoner kr tas i anspråk för mertidskostnader och lön för timvikarier, och 
det är dessa medel som kan omfördelas. 
 
Utmaningen består i att hitta rutiner så att tillsvidareanställd personal kan få möjlighet att 
arbeta heltid även om en del av arbetstiden inte kan schemaläggas lång tid i förväg. Den 
del av arbetstiden som inte i förväg kan schemaläggas på den egna arbetsplatsen kallas för 
flytande tid. Grundtanken är att när sedan vikariebehov uppstår ska anställda med flytande 
tid användas i stället för att som tidigare kalla in timvikarier.  
 
För att klara av detta i större skala finns ett antal problem som måste övervinnas. En 
vikariepool måste inrättas för att kunna samordna alla vikariebehov med den totala 
volymen flytande tid. Vidare måste ett kollektivavtal tecknas för att reglera hur man 
arbetsrättsligt ska hantera den flytande tiden. Sedan kommer den största utmaningen, 
nämligen att förankra den nödvändiga organisationsförändringen i alla olika led. 
 
Inför de framtida större pensionsavgångarna inrättades 2003 en vikariepool i kommunen. 
Syftet var dels att underlätta för enheterna att hitta vikarier, men även att fungera som en 
aktiv rekryteringsenhet för framtida behov. Däremot fanns inte tanken om att 
vikariepoolen skulle få en framskjuten roll i arbetet med rättighet till heltid. Redan innan 
vikariepoolen startades hoppade många enheter av med hänvisning till att merkostnaderna 
för en vikariepool blir oskäligt dyra. Problemet som här måste hanteras är till stor del 
pedagogiskt då det är lätt att felaktiga beräkningar görs när man jämför kostnader för en 
timvikarie med ersättare från vikariepoolen. 

2.2.3 Flextidsavtalet 

När det gäller införandet av flexibel arbetstid blir den pedagogiska utmaningen än större. 
De arbetsrättsliga aspekterna är inte oproblematiska och både för anställda och för deras 
chefer är det fråga om att lära sig tänka om. En central och för många stor förändring är 
att man som anställd själv styr sin arbetstid mot en timbank som stäms av några gånger 
per år. De erfarenheter vi gjort i de olika projekten i Hudiksvall är att det måste få ta tid 
att komma in i de nya tankegångarna och man måste få mycket hjälp att förstå. 
 
Tidigt konstaterade vi att flextidsbilagan i de allmänna avtalen inte var tillräckligt flexibla 
för att hantera de utmaningar vi avsåg att ta oss an. I förhandlingarna med Kommunal var 
vi i huvudsak överens utom på en punkt. Från arbetsgivarsidan försökte vi att förhandla 
fram en modell för gradvis införande av rättigheten till heltid, medan Kommunal ville att 
den generell rätt skulle införas från start. Efter ett halvt års förhandlingar blev resultatet 
att införandet kunde ske en arbetsenhet åt gången, men då skulle alla enhetens 
medarbetare inkluderas och alla skulle ha rätt till önskad sysselsättningsgrad från dag ett. 
 
Samarbetet med Kommunal kring flextidsavtalet har sedan dess fungerat mycket bra, men 
införande går trögt då alla i varje ny arbetsenhet måste vara med på förändringen, en 
förändring som många inte har efterfrågat och som dessutom skapar merarbete både för 
personal och för arbetsledning. I personalgrupperna har motståndarna till flextidsavtalet 
framförallt lyft fram två orsaker till att de inte vill arbeta på detta sätt. Många som redan 
har heltid är inte intresserade av att arbeta mer flexibelt för att även deras arbetskamrater 
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ska få rätt till heltid. Vidare finns en grupp som ofta jobbat extra och därmed fått lön 
utöver heltid, och denna möjlighet försvinner i och med flextidsavtalet. 
 
Ett år efter införandet av flextidsavtalet gjordes en extern utvärdering som tydligt visar att 
de flesta deltidsanställda tagit chansen att höja sin sysselsättningsgrad. Möjligheten till 
ökad flexibilitet i schemaläggningen lyfts fram som en annan positiv effekt, medan 
framförallt administrativt merarbete och bristfälligt datastöd lyfts fram som negativa 
effekter. (Westberg, 2005). 
 
Ytterligare ett drygt år senare genomfördes en intern enkätundersökning. Även denna 
gång var svaren mycket positiva. Hela 70 % ville fortsätta att arbeta med flextidsavtalet, 
medan endast 13 % ville gå tillbaka till det traditionella avtalet. När vi sedan analyserade 
orsaken till varför dessa ville lämna flextidsavtalet visade det sig att endast 6 % ville 
lämna det pga. avtalet, medan resterade var frustrerade över andra faktorer som inte 
orsakats av det nya arbetssättet. (Iversen, 2007). 

2.2.4 Rekryteringsstrategin 

Hudiksvalls kommuns omsorg om äldre och funktionshindrade var fram t.o.m. 2006 
organiserad i fem olika förvaltningar, vilket gjorde det svårare att bedriva ett effektivt 
arbete för framtida rekryteringsbehov. För att råda bot på detta arbetades det 2005 fram en 
gemensam rekryteringsstrategi. En viktig aspekt i denna strategi var att lyfta fram behovet 
av att rekrytera personal med rätt utbildning. 
 
Utbildningsbehovet inom omsorgen om äldre och funktionshindrade har under åren 
successivt ökat. Sjuka äldre fick tidigare mycket mer av sin vård inom landstingets 
sjukvård. Landstingssjukvården har på senare år kämpat för att få ekonomin i ballans och 
har därför tvingats göra prioriteringar som skjuter över mer och mer på den kommunala 
omsorgen. Därmed blir även kunskapskraven mycket högre på undersköterskorna som 
utgör den största yrkesgruppen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. 
 
När flextidsavtalet tas i bruk innebär det att personalen måste bli mer rörlig och vara 
beredd att även hoppa in på andra arbetsplatser än sin ordinarie. För att känna sig trygg i 
denna situation är det av stor vikt att man har en gedigen grund att stå på. I 
personalgrupper där det funnits mer motstånd mot att införa mer rörlighet mellan olika 
arbetsenheter har vi även funnit att andelen med låg eller ingen utbildning är relativt hög. 
 
Problemet som funnits i kommunerna i flera år är bristen på utbildade vikarier. Följden 
har varit att många arbetslösa utan utbildning har fått hoppa in som timvikarier. Om detta 
fungerat bra har de använts mer regelbundet och så småningom har de varit anställda mer 
än 720 dagar. Därmed har de enligt lagen om anställningsskydd inkonverterats till en fast 
tjänst. Detta har i sin tur medfört att det sällan annonseras ut fasta tjänster för 
undersköterskor, utan enda vägen till fast tjänst går via vikariearbete. 
 
När ungdomar lämnar grundskolan är det svårt att motivera dem att välja 
omvårdnadsprogrammet då det hos arbetsförmedlingen inte ser ut att finnas behov av fler 
undersköterskor. För att vända trenden har vi i rekryteringsstrategin gjort en tydlig 
markering att endast personer med utbildning får användas för vikariat under lång tid. 
 
Vidare har all tillsvidareanställd personal med bristande utbildning fått erbjudande om att 
höja sin kompetensnivå genom valideringsutbildning. Slutligen har vi även i 
flextidsavtalet fått med en bestämmelse som möjliggör för arbetsgivaren att undanta 
anställda från rätten till önskad sysselsättningsgrad om de saknar grundutbildning och 
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dessutom tackar nej till skäligt erbjudande om fortbildning. 

2.3 Intressenternas roller 

Fackförbunden har länge drivit frågan om rättigheten till heltid, och den förra 
socialdemokratiska regeringens arbetsmarknadsminister; Jan Karlsson, satsade hårt på att 
få igenom en lag om detta. Protesterna blev högljudda från arbetsgivarnas håll och i 
arbetet med propositionen vattnades det hela ut så att den aldrig lades fram. 
 
Samtidigt står vi inför en situation där det förutspås bli starkare konkurrens om 
arbetskraften i samband med de stora pensionsavgångarna. Om man då inte arbetar för att 
bli en attraktiv arbetsgivare kommer sannolikt svårigheterna att rekrytera utbildad 
arbetskraft att öka avsevärt. Tidigare har personalen till viss grad accepterat att ha 
deltidsanställning tack vare möjligheten att få a-kassa för den resterande tiden, men nu när 
dessa regler har skärpts ökar trycket på att få mer arbetstid. 
 
Frågan har i och med detta flyttats från regeringsnivå till den enskilde arbetsgivaren. Det 
blir ingen lag om rättighet till heltid och de nya reglerna för deltids a-kassa gör att 
arbetsgivaren inte längre kan förlita sig på att deltidsanställda kompenseras den vägen. 
När det gäller kommunal verksamhet har denna fråga därmed blivit allt viktigare för 
lokala politiker att hantera, då det är politikerna som bör ge tjänstemännen direktiv om 
hur de ska agera i principiella frågor. 

2.3.1 Personalens roll 

Genom det arbetet som gjordes i Önskaprojektet finns de strukturella förutsättningarna för 
att införa rätten till önskad sysselsättningsgrad, även om det fortfarande finns vissa brister 
i datastödet som har till uppgift att hålla rätt på tidrapporteringen. För att en arbetsenhet 
ska kunde genomföra det nödvändiga förändringsarbetet är det viktigt att tillräckligt 
många i personalgruppen är villiga att göra detta. De som förstår hur systemet med 
flexibel arbetstidsförläggning fungerar bör hjälpa sina kollegor att komma in i det nya 
sättet att tänka genom att tillsammans arbeta med konkreta exempel. 
 
Solidaritetsproblemet är en annan viktig fråga som personalgruppen bör reda ut. I många 
arbetslag finns traditionen att personalen själva tar ansvaret för schemat. Detta kan få till 
följd att ”gamla” medarbetare successivt byter till sig arbetspass som passar dom. 
Dessutom är det ofta så att deltidsanställda med åren få mer och mer arbetstid i samband 
med olika förändringar som skett. Vid övergång till flexibel arbetstidsförläggning förlorar 
”de gamla” alla dessa förmåner och en helt ny jämställdhet införs på arbetsplatsen. 
 
När man sedan kommit så långt att man tar beslutet i arbetslaget om att införa önskad 
sysselsättningsgrad, måste var och en ta ett personligt ansvar för att hjälpa till så att 
förändringsprocessen blir bra. Ett öppet samtalsklimat är en viktig förutsättning för att 
reda ut alla frågor som kan uppstå. Det finns alltid några som försöker tillförskaffa sig 
egna förmåner när tillfälle ges och dessa problem måste tidigt upp på bordet för att inte 
undergräva förändringsarbetet. 
 
En risk som uppmärksammats i många grupper är att den inre stressen kan öka när man 
själv får möjlighet att styra sin arbetstid mot timbank. I vissa fall blir jakten på att få 
plusstid i timbanken så stor att vi lite skämtsamt talat om timbankspsykos. När detta 
beteende uppmärksammas hos arbetskamrater är det extra viktigt att man har ett öppet 
samtalsklimat så att det inte är för känsligt att påtala att nu måste du lugna dig och inte 
jaga så mycket tid. 
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2.3.2 Chefens roll 

Chefen sitter i en mycket svår situation. Han eller hon har uppdraget att genomföra ett 
förändringsarbete som flera i personalgruppen är misstänksamma mot. Förändringarna 
ska förankras så att alla förstår och dessutom innebär varje förändring en period av visst 
merarbete rent administrativt innan allt faller på plats. Detta i sig är en stor utmaning, men 
samtidigt har chefen skrivit på ett åtagande om att hålla budget. 
 
Snålar man på den sammanträdestid man lägger ned på att förankra förändringen hos 
personalen är risken istället att man får en massa problem längre fram. Är man generös 
med tid, så kostar detta pengar och man kan då i stället få problem med att hålla budget, 
då det kan vara svårt att göra besparingar som inte medför försämringar för brukarna, dvs. 
de äldre och de funktionshindrade. 
 
Många chefer i kommunal verksamhet upplever sin roll som svårbemästrad. Man har ofta 
många underställda och ett ansvar med de mest varierade arbetsuppgifter. Både 
socialstyrelsen och arbetsmiljöverket har uppmärksammat att deras chefsuppdrag ofta kan 
gränsa till ett omöjligt uppdrag. Följden blir en ökad risk för att man försöker undvika att 
ta tag i större förändringsprocesser om man inte är tvingad. 

2.3.3 Fackförbundens roll 

Frågan om rättighet till heltid har länge varit en av fackförbundens viktigare frågor. Deras 
ståndpunkt är att alla ska ha en rimlig möjlighet att leva på sin lön, och om lönen endast 
utgår för en deltidsanställning är risken stor att detta inte är möjligt. Ofta när de fackliga 
driver en fråga finns ett motsatsförhållande till arbetsgivaren. I den här frågan är detta inte 
lika tydligt, då även många arbetsgivare inser nödvändigheten av att erbjuda heltider för 
att kunna bli en tillräckligt attraktiv arbetsgivare. 
 
För fackförbunden är det viktigt att de tar fasta på att det under rådande omständigheter 
finns stora möjligheter att göra gemensam sak med arbetsgivaren. Detta har varit fallet i 
Hudiksvalls kommun där representanter från Kommunal aktivt har varit behjälpliga med 
att bistå sina medlemmar genom att förklara varför flextidsavtalet måste vara så krångligt. 
Fack och arbetsgivare har vid ett flertal tillfällen haft gemensamma sittningar med 
personalgrupper där problem uppstått och har tillsammans hjälpt till att lösa upp knutarna. 

2.3.4 Politikernas roll 

Ytterst ligger ansvaret för heltidsfrågan på politisk nivå. Offentlig verksamhet är 
politikerstyrd verksamhet och i Hudiksvall är det kommunfullmäktige som för snart sju år 
sedan fattade beslutet om att kommunens tjänstemän ska arbeta för rätten till 
heltidsanställning. Problemet med det fattade beslutet är att man konstaterar att denna 
förändring av arbetsorganisationen kommer att ta tid. Detta är i sak rätt, men när 
politikerna inte följt upp beslutet med någon tidsplan är risken stor att beslutet blir 
verkningslöst. 
 
Frågan har årligen följts upp i samband med bokslutsberedningar, men man har tills nu 
avstått från att lägga mer kraft bakom beslutet. Många chefer upplever att beslutet om 
rättighet till heltid står i motsatsförhållande till kravet på att hålla budgeten. Risken är att 
politikerna avvaktar att beslutet ska genomföras, medan även cheferna har en låg aktivitet 
i frågan så länge beslutet inte följs upp med nya och tydligare direktiv. 
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3 Analys av argumenten 

När frågan om rättighet till heltid tas upp finns det ofta en lång rad argument för varför 
det inte kan genomföras. I de följande avsnitten kommer jag att presentera ett antal 
motargument som ofta lyfts fram när vi hävdar att införandet av rätten till önskad 
sysselsättningsgrad för de anställda är ett viktigt framgångsrecept. Jag kommer att 
diskutera en rad aspekter av motargumenten och samtidigt försöka vederlägga dessa. 
Motargumenten och de argument jag använt för att vederlägga dessa finns uppställda i 
punktform i bilaga 1. 

3.1 Jämställdhetsfrågan 

”Att erbjuda önskad sysselsättningsgrad med flextid skapar en ny kvinnofälla. Många 
kvinnor kommer att förväntas anpassa sina flexibla arbetstider så att de än mer kan sköta 
marktjänsten i hemmet.” 
 
När man undersöker i vilka yrken de finns flest deltidsanställda så är det tre områden som 
utmärker sig. Flest hittar vi inom vård och omsorg, sedan följer handel och på tredje plats 
kommer hotell och restaurang. Ur jämställdhetssynpunkt kan man sedan undersöka hur de 
arbetslösa fördelar sig mellan könen. 2002 fanns det 370.000 arbetslösa fördelat enl 
följande. (Utbult, 2005).: 
 
Deltidsarbetslösa kvinnor 156.000 42 % 
Deltidsarbetslösa män    37.000 10 % 
Heltidsarbetslösa män    99.000 27 % 
Heltidsarbetslösa kvinnor   76.000 21 % 
 
Vi ser alltså att deltidsarbetslösheten är fyra gånger så hög bland kvinnor som bland män. 
Jämo uttalade vid en konferens hos Trygghetsfonden förra året att deltidsarbetslösheten är 
den viktigaste jämställdhetsfrågan när det gäller lika lön för kvinnor och män. Länge har 
det diskuterats att man måste komma tillrätta med problemen på arbetsplatser där män får 
högre lön än kvinnor som utför samma arbete. I kronor räknat är problemet mycket större 
att så många fler kvinnor än män inte har rättighet att arbeta heltid och därför endast har 
en del av en månadslön som fast inkomst. Kvinnorna har därmed sämre rätt än männen 
till ekonomiskt oberoende. 
 
När möjligheten till önskad arbetstid ges har vi mötts av argumenten att vi skapar en 
kvinnofälla. Man refererar till att kvinnorna som har arbetat deltid har byggt upp en 
familjestruktur där det varit mannen som varit huvudförsörjare medan kvinnan har tagit 
ett huvudansvar för hem och barn. Det hävdas att detta inte kommer att ändras bara för att 
kvinnan får jobba mer utan risken är överhängande att hon kommer att anpassa sina 
arbetstider efter familjens behov och därmed har vi ett system som snarare skapar 
minskad jämställdhet. 
 
Detta argument faller på sin egen orimlighet. Man kan inte avstå från att erbjuda kvinnor 
samma rättighet som män, bara för att man oroar sig för att kvinnorna inte är mogna att 
hantera detta. Däremot är det viktigt att dessa tankar lyfts fram i organisations-
förändringsarbetet så att de anställda får möjlighet att diskutera problemet och där det 
behövs, stödja varandra i det förändringsarbete som även krävs i familjen som en 
konsekvens av att även kvinnan får mer arbetstid. 
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3.2 Den demografiska utmaningen 

”Ökat behov av personal inom omsorg är inget hot, utan lösningen på problemet med 
arbetslöshet, och därmed kommer många unga att få arbete utan att behöva flytta.” 
 
Den demografiska utmaningen eller det demografiska hotet som det ofta kallas, har 
funnits med i debatten det senaste decenniet. Befolkningsstatistiken visar sedan länge att 
det sker en stark förskjutning mot en allt äldre befolkning. Enligt Statistiska Centralbyråns 
(SCB) prognoser väntas antalet personer i åldersgruppen 65-79 år att öka kraftigt i riket 
vilket beror på att 1940-taltets stora födelsegrupp når pensionsåldern under det närmaste 
decenniet. I Hudiksvall är andelen äldre högre en snittet i riket och här förväntas även 
ökningen bli högre än riksgenomsnittet (Lindvall-Eriksson, 2007). 
 
En konsekvens av detta är att andelen personer i yrkesverksam ålder förväntas sjunka 
medan andelen äldre med pension kommer att öka. Den medicinska utvecklingen i 
kombination med ändrade livsvanor påverkar denna förskjutning ytterligare genom att vi 
även ser en fortsatt ökning av medellivslängden. Den stora utmaningen består därmed i att 
behovet av personal inom vård och omsorg kommer att öka, samtidigt som den totala 
arbetskraftsresursen kommer att minska. 
 
Utmaningen med fler äldre i Hudiksvall förväntas bli högre än riksgenomsnittet kan även 
vändas som att detta är lösningen på ett av regionens stora problem. Här syftas det på den 
höga arbetslösheten, även den högre än rikssnittet (www.arbetsformedlingen.se), som 
visar på att det finns en outnyttjad arbetskraftsresurs. Detta synsätt är kortsiktigt och redan 
nu upplever vi en tydlig brist på utbildad arbetskraft. 
 
För att som arbetsgivare vara förberedd för denna utmaning bör man ha en genomtänkt 
strategi för hur man kan vara en attraktiv arbetsgivare. En viktig faktor som måste 
uppfyllas är att kunna erbjuda en lön som de anställda kan vara nöjd med. Det är knappast 
troligt att lösningen ligger i lönehöjningar då en aspekt vid den demografiska utmaningen 
är än hårdare pressad ekonomi inom offentlig verksamhet. I stället bör vi som 
arbetsgivare arbeta för att alla ska få rättighet till önskad sysselsättningsgrad och därmed 
avskaffa problemet med ofrivilliga deltidstjänster. 

3.3 Kompetensfrågan 

”För arbete som personlig assistent eller inom hemtjänst behövs ingen utbildning. Kravet 
på utbildning som kopplas till rätten till önskad sysselsättningsgrad stänger i onödan ute 
bra personer från ett yrke där det råder personalbrist.” 
 
En annan återkommande diskussion är huruvida det verkligen är nödvändigt att kräva 
utbildning av t ex personer som ska arbeta i hemtjänst eller som personlig assistent. Från 
central nivå på socialstyrelsen finns inga sådana krav och för att städa i hemtjänst behövs 
väl ingen undersköterskeexamen hävdas det. I stället kunde man strukturera 
arbetsuppgifterna så att de som har utbildning gör de mer kvalificerade uppgifterna och 
låter outbildade göra uppgifter där ingen utbildning behövs. 
 
Problemet med detta synsätt är att en sådan omstrukturering av arbetet skulle göra det 
ännu svårare att matcha ihop scheman så att fler får önskad sysselsättningsgrad. Här kan 
man då hävda att rättigheten till heltid får stå tillbaka för möjligheten att lösa problemet 
för fler arbetslösa. Erfarenheterna talar emot detta synsätt. Skapar man särskilda arbetslag 
där ingen utbildning krävs och dessutom erbjuder deltidstjänster så skapar man en 
yrkeskår med mycket låg status. Därmed ökar risken för att man får omotiverade 
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medarbetare och erfarenheten visar även att bristfälligt utbildade ofta har högre 
sjukfrånvaro. Deras känsla av sammanhang är svag och i stället kan man skapa en ökad 
känsla av utanförskap. (Antonovsky, 2005) 
 
Att erbjuda personer med efterfrågad utbildning rättighet till önskad sysselsättningsgrad 
bör fungera som ett viktigt incitament för att få fler att vilja utbilda sig. Bra utbildning är 
även en förutsättning för att den anställda ska kunna hantera den nödvändiga flexibiliteten 
som följer av rätten till önskad sysselsättningsgrad. Alla som söker sig till omsorgen som 
vikarier informeras om rekryteringsstrategin och intresset för att utbilda sig har blivit 
större. Tidigare har bristen på vikarier med utbildning varit så stor att många outbildade 
har inkonverterats och fått rätt till tillsvidareanställning. Följden har blivit att många unga 
avstått utbildning då det varit relativt lätt att få arbete ändå. Detta är ett kortsiktigt 
förhållningssätt som varken arbetsgivaren eller ungdomarna är betjänta av på längre sikt. 
 
Målsättningen är att inom kort kunna erbjuda alla Hudiksvalls gymnasieungdomar, som 
går ut omvårdnadsprogrammet med godkända betyg, tillsvidareanställning med önskad 
sysselsättningsgrad. Dessa skulle först få placering i vikariepoolen för att sedan flyttas 
vidare när tjänster successivt blir lediga t ex pga pensionsavgångar. Förhoppningen är att 
information om garanterad tillsvidareanställning med önskad sysselsättningsgrad ska öka 
intresse för yrket och därmed locka fler av bygdens ungdomar att satsa på utbildning inom 
vård och omsorg. Vuxenutbildningen blir ett viktigt komplement för de som lite senare i 
livet vill välja denna inriktning. 

3.4 Ekonomin 

”Önskad sysselsättningsgrad kommer att innebära ökade kostnader som saknar täckning i 
budgeten. En vikariepool med utbildad personal blir dyrare än att använda billigare bra 
timvikarier. Vidare blir det svårt att matcha den heltidsanställda personalen så att de alltid 
bokas mot enheternas vikariebehov. Dessutom tillkommer en onödig kostnad för 
vikariepoolens administration.” 
 
Det vanligaste motargumentet mot att införa önskad sysselsättningsgrad är oron för att det 
ska bli för dyrt. Som tidigare nämnt är tanken att framför allt de medel som idag bekostar 
timvikarier till stor del ska omfördelas för att undvika ofrivilliga deltidsanställningar. 
Problemet som lyfts fram är att timvikarier ofta saknar utbildning och därmed även har en 
låg lön. Om man i stället lägger över vikarieanskaffningen till vikariepoolen så måste 
denna verksamhet få en egen budget. Ett sätt är att lägga upp en budget med nollresultat 
och för att uppnå detta måste alla kostnader bakas in i en timkostnad man kan debitera.  
 
Om man sedan jämför timvikariens lönekostnad med vikariepoolens timkostnad ser man 
en stor skillnad. Problemet är att man ofta är mycket slarvig när man jämför. Paula 
Liukonnen och hennes forskarkollegor vid Stockholms universitet har fördjupat sig i detta 
mätningsteoretiska problem och diskuterat hur man ska mäta timkostnaderna för att göra 
en rätt jämförelse. 
 
Det finns ett antal faktorer man lätt missar när man gör dessa jämförelser. Första 
kostnaden man ofta missar är att det funnits lönekostnader i samband med rekryteringen 
och inskolningen av vikarien. Några vikarier återkommer sedan under lång tid, men 
många får andra jobb och försvinner efter kortare tid. Det är ett av de stora problemen 
med anställning som vikarie. Den anställda vet inte hur mycket man får arbeta och 
arbetsgivaren vet inte hur snabbt vikarien lyckas hitta en mer stabil anställning. Åter 
andra försvinner direkt efter introduktionen då man inser att jobbet inte alls var som man 
förväntat sig. Produktiviteten per introducerad vikarie blir därför relativt låg. (www.paula-
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liukkonen.se). 
 
Sedan finns det lönekostnader för någon som måste ringa in vikarien. De som hävdar att 
det blir för dyrt att ha en gemensam vikariepool tycker ofta att dessa kostnader inte bör 
räknas med då ringandet görs av personal som ändå har arbetstid, men likafullt sker det 
antingen så att tid tas från brukarna eller att det belastar någon administrativ personal som 
annars skulle ha hunnit med andra uppgifter. (www.paula-liukkonen.se). 
 

Tabell 1. Fördelning av personalkringkostnader enl. P. Liukkonen (www.paula-
liukkonen.se) 

Övergripande administration, personal-, löne- och ekonomiavd 20 kr 
Arbetmiljö, företagshälsa   4 kr 
Fackligt arbete, personalsocialt arbete   3 kr 
Ledning    4 kr 
Gemensamma lokaler och övriga gemensamma kostnader   4 kr 
Totala personalkringkostnader 35 kr 

 
Ovan redovisas ytterligare en faktor som ofta glöms bort, nämligen kostnaderna för alla 
andra inom organisationen som berörs av timvikarien. Det finns ett stort antal resurser 
som är till för alla anställda och timvikarier ska inte diskrimineras från detta. I de fall 
forskarna har gjort detaljstudier har man funnit att det lätt kan röra sig om osynliga 
personalkringkostnader motsvarande 35 kr per timme. Lägger man sedan till alla 
kostnader i samband med rekryteringen samt inringningskostnaderna visar det sig ofta att 
den faktiska timkostnaden för vikarien är högre än den timkostnad vikariepoolen 
debiterar. (www.paula-liukkonen.se). 
 
Att det förhåller sig på detta sätt är ett av de tunga argumenten för att införa en 
vikariepool med önskad sysselsättningsgrad. Flera menar att den önskade 
sysselsättningsgraden i sig utgör ett hot, då man som arbetsgivare kan bli tvingad att 
sysselsätta personal på tid då det egentligen inte föreligger något behov. Just för att 
förebygga att detta händer är det nödvändigt att koppla införandet av önskad 
sysselsättningsgrad till en vikariepool, så att man effektivt kan få översikt över all tid där 
det finns behov av att göra omfördelningar av personal. 

3.5 Arbetsbelastningen 

”Önskad arbetstid innebär ökad stress för alla inblandade, då kravet på flexibla lösningar 
både kommer att medföra otrygghet och merarbete.” 
 
Nästa argument som är viktigt att diskutera är arbetsbelastningen både för 
omvårdnadspersonal, chefer och administratörer. Jag har redan nämnt risken för ökad 
stress när man arbetar mot timbank. Vi har uppmärksammat tre sorters stress som alla 
måste tas på allvar. Den första är risken med att jaga tid för att till varje pris ha ett högt 
plussaldo i timbanken. Detta är i regel en övergående problematik som hänger ihop med 
nyhetens behag. 
 
Nästa stressfenomen har vi funnit framförallt hos personer med stort kontrollbehov. Det är 
en inre stress som uppstår när man i förväg inte vet när och var man får möjlighet att göra 
sin flytande tid. För de flesta är även detta ett övergående problem, då stressen avtar när 
man med tiden blir trygg med att det inte är så otäckt att komma till andra arbetsplatser 
och framförallt att man inte behöver vara rädd för att inte få tillräckligt med arbetspass. 
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Sedan har vi den tredje och svåraste stressfaktorn. Det gäller personer, ofta personliga 
assistenter, som har väldigt fasta scheman med många kortare arbetspass. När det gäller 
att matcha deras arbetspass mot behov på andra arbetsplatser kan det vara mycket svårt 
och för dessa kan möjligheten till flexibla scheman utifrån egna önskemål bli mycket 
begränsad. Detta måste man som chef uppmärksamma och lägga ned tid på att hitta andra 
lösningar, t ex anpassa en annan deltid som matchar den första tjänsten. 
 
Chefens arbetsbelastning kommer att öka under en period medan 
organisationsförändringen äger rum. Ett stort problem är att chefernas arbetsbelastning 
redan är mycket hög. Förutsättningarna för en lyckad process är en chef som har vilja och 
kraft att föra processen framåt. Stöd från specialister är en annan viktig förutsättning, men 
specialisterna kan aldrig ersätta chefen om man vill nå en stabil nyordning. Detta 
argument för att inte starta upp processen väger tungt och behöver stödjas upp av 
förstående chefer på högre nivå. 
 
Även den administrativa personalen kommer att under en period få en ökad 
arbetsbelastning. Här är det av stor vikt att de olika datasystemen för redovisning av tid 
kopplat till löneredovisningen fungerar, liksom bra stöd i ekonomisystemet för 
omföringar av kostnader mellan enheter. Under projektåren i Hudiksvall var datastödet 
bristfälligt vilket gjorde att det för flera av de nya rutinerna saknades datastöd. I stället 
fick alla inblandade göra mer manuellt för att allt skulle bli rätt. Detta ökar i sin tur risken 
för att fel uppkommer och dessa måste därmed utredas och rättas, vilket i regel blir en 
uppgift för den administrativa personalen. 
 
Ytterligare en viktig stressfaktor kan utgöras av puckelkostnaderna som uppstår när man 
inför ett nytt system. Om det inte har budgeterats medel för att det medför extra kostnader 
att införa ett nytt system, känner sig många extra pressade av den ekonomiska belastning 
detta innebär. Risken är även att man kör i gång förändringsprocessen innan dialogen har 
slutförts för att på detta sätt hålla kostnaderna för personalträffar nere. I förlängningen kan 
detta innebära otrygghet hos personalen, onödiga konflikter och i sämsta fall även 
sjukskrivningar. 

3.6 Brukarkvaliteten 

”Flexiblare arbetstid kommer att medföra lägre brukarkvalitet, då många medarbetare 
kommer att behöva arbeta ett antal arbetspass på olika arbetsenheter. Detta medför att 
brukarna tvingas relatera till ett större antal personal vilket är entydigt med lägre kvalitet.” 
 
Ytterligare ett argument mot att införa önskad sysselsättningsgrad har varit att det blir 
oroligt för brukarna om en större andel av personalen blir rörliga mellan olika 
arbetsplatser. Det man missar med detta resonemang är att man tidigare nyttjat ett större 
antal timvikarier. Dessa kommer i en viss utsträckning att ersättas av ordinarie personal 
från andra enheter. 
 
Ett av syftena med att införa önskad sysselsättningsgrad är att detta, i kombination med 
kommunens rekryteringsstrategi där kravet på utbildning ökar, ska göra yrket mer 
attraktivt. Förhoppningen är att andelen utbildade bland personalen därmed successivt ska 
öka. Detta kommer i sin tur att innebära förutsättningar för en avsevärd förbättring av 
verksamhetens kvalitet.  
 
Den förskjutning som länge pågått av sjukvårdande uppdrag från landsting till 
kommunala verksamheter gör att kravet på utbildning blir allt viktigare. Det är inte längre 
nog att man har ett trevligt bemötande och lär sig hur de olika arbetsuppgifterna ska 
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utföras. För att ha en kvalitetssäkrad verksamhet blir det av allt större vikt att man som 
personal även vet varför man ska utföra uppgifterna på ett visst sätt. Denna tanke går helt 
i linje med regeringens senaste förslag om att införa äldreassistent som en ny 
yrkesbeteckning. Förslaget är att endast de som innehar denna behörighet i framtiden 
kommer att få arbeta självständigt inom äldreomsorgen. (www.regeringen.se). 

3.7 Organisationsförändring 

”Organisationsförändring är dyrt och stressande och det vi nu behöver är lugn och ro.” 
 
Detta argument innehåller mycket sanning, samtidigt som det sällan är möjligt att med 
tiden undvika att organisationsförändringar måste genomföras. Konsten är att avgöra när 
en organisationsförändring är nödvändig och på ett klart och entydigt sätt kunna förmedla 
orsakerna till de som berörs. Nya chefer som genomdriver organisationsförändringar för 
att markera att nu är det nya tag som gäller, uppnår sällan ett bra resultat. 
 
Det är av största vikt att man som chef är väl förberedd och lägger upp en långsiktig plan 
för hur en organisationsförändring ska genomföras. Första steget innan det egentliga 
förändringsarbetet påbörjas är det pedagogiska uppdraget att förmedla vad man vill uppnå 
och varför. Detta steg bör få ta tid annars är risken stor att det blir svårt att få 
medarbetarna med sig. I flera grupper har vi sett hur processen med införandet av önskad 
sysselsättningsgrad har stannat av, dels för att chefen inte varit motiverad att lägga ned 
speciellt mycket tid på detta arbete, och dels för att motståndarena till förändringar i 
personalgruppen inte tvingats in i en process där man på djupet undersöker för- och 
nackdelar med den föreslagna förändringen. 
 
Däremot har vi även sett föredömligt genomförda förändringsprocesser där resultatet 
blivit mycket bra. Chefen har engagerat sig i processen med införandet av önskad 
sysselsättningsgrad och de anställda har fått möjligheter att diskutera alla farhågor innan 
beslut om förändring tagits. Under den fortsatta förändringsprocessen har det funnits tid 
för diskussioner och man har nyttjat de stödresurser som funnits. Vi kan därmed 
konstatera att det negativa argumentet om organisationsförändring är helt beroende av hur 
förändringsprocessen läggs upp. 
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4 Analys av beslutsprocessen 

Den centrala förutsättningen för ett lyckat resultat är att rätt beslut tas i rätt tid och att 
dessa kommuniceras på ett ändamålsenligt sätt. Beslutsfattare på olika nivåer i en 
organisation kan ha svårt att överblicka hela frågeställningen och risken är att fel beslut 
fattas. Med fel beslut menas här antingen beslut som inte får någon verkan eller ännu 
sämre, beslut som inte tagit med alla faktorer i beslutsunderlaget, så att konsekvenserna 
för delar av organisationen blir direkt skadliga och därmed kommer att motverka sitt 
syfte. 
 
Första steget är att definiera beslutsproblemet. Vi har funnit att när det gäller frågan om 
införandet av rättigheten till önskad sysselsättningsgrad så krävs det beslut i ytterligare 
två större frågor. Den första frågan gäller utbildningskrav och den andra frågan gäller 
upprättandet av en centraliserad rekryteringsrenhet. Vi har därmed åtminstone tre 
sammanlänkade beslutsproblem som måste hanteras. 
 
För att en beslutsprocess ska bli lyckad bör man hantera både information, aktiviteter och 
förväntade effekter på ett medvetet sätt. Första steget i att definiera beslutsproblemet är att 
klarlägga hur beslutssituationen utlöstes. När vi sedan har undersökt vilka andra beslut 
som påverkar eller är beroende av grundbeslutet, måste vi även fråga oss om vi gjort rätt 
avgränsningar för vår beslutsanalys. Nästa viktiga element i en klar beslutsdefinition är 
målsättningen med beslutet. (Hammond et al, 2001). 
 
Det som komplicerar vår beslutsprocess ytterligare är att det krävs ett antal delbeslut som 
måste fattas i fyra olika nivåer. Politikerna fattar de principiella besluten, högre 
tjänstemän utformar hur besluten ska verkställas, medan lägre tjänstemän får i uppdrag att 
verkställa. Slutligen kommer personalen att konfronteras med denna beslutsprocess och 
de måste därmed fatta sina beslut om hur de ska förhålla sig. Ofta kommer denna fjärde 
beslutsnivå att skötas av fackliga representanter. 
 
I följande avsnitt kommer dessa beslutsproblem att diskuteras i relation till hur 
beslutsprocessen har genomförts i Hudiksvalls kommun. Denna beslutsprocess finns 
nedskriven i punktform i bilaga 2. 

4.1 Rättighet till önskad sysselsättningsgrad 

När kommunfullmäktige 2001 antog inriktningsmålet att heltid skulle bli en rättighet hade 
detta föregåtts av en period där Kommunal drivit denna fråga både på central och på lokal 
nivå. Frågan är hur kommunfullmäktiges beslut var underbyggt och hur det senare följdes 
upp. Politiska beslut tas ofta i två steg. Första steget är att ge tjänstemännen i uppdrag att 
utreda en fråga för att därefter överlämna beslutsunderlag till politikerna. Jag har inte 
kunnat hitta några spår av en sådan process vare sig i den tillgängliga dokumentationen 
eller genom samtal med berörda personer i Hudiksvall. 
 
Kommunfullmäktiges beslut antogs utan någon större debatt. Formuleringen bakades in i 
det beslut som togs gällande 2002 års budget. Beslutet var antagit just innan jag anställdes 
i Hudiksvalls kommun och när jag efter en tid började göra efterforskningar om 
möjligheter för att erbjuda de anställda heltid var det knappt någon som refererade till 
kommunfullmäktiges beslut. Vi kan därför dra slutsatsen att detta beslut inte hade 
föregåtts av någon större intern diskussion och att det dessutom inte följdes upp genom 
någon aktiv informationsspridning. 
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Med facit i hand kan vi kontstatera att det beslut som togs var föga förpliktande och 
dessutom fattat i en dåligt underbyggd process. Hade de högre tjänstemännen i vanlig 
ordning fått uppdraget att genomföra en utredning för att återkomma med beslutsunderlag 
borde processen från start fått en annan styrfart. Då hade lägre tjänstemän liksom 
personalen fått möjlighet att lämna synpunkter i ett tidigt skede. Så som läget nu är gäller 
beslutet, men utan tidsplan och utan att det får medföra kostnader utöver befintlig budget 
som redan är mycket hårt pressat. Det är därmed ett beslut som det är oklart hur man ska 
förhålla sig till. 
 
När jag försökt klarlägga vad som utlöste att beslutet om rättighet till heltid togs i 
kommunfullmäktige, så verkar den hudvudsakliga bakomliggande orsaken ha varit att 
Kommunal haft frågan på agendan under ett antal år, samt att ett antal andra kommuner 
fattat liknande beslut. En offentlig arbetsgivare måste förväntas ta ett stort ansvar för sina 
anställda och vi har tidigare kontstaterat att problematiken med ofrivilliga deltidstjänster 
både är en könsfråga och en låginkomstproblematik. Man borde därför kunna ställa stora 
förväntningar på att en offentlig arbetsgivare ska vara mån om att lösa denna problematik. 
 
För att dessa förväntningar ska infrias borde politikerna prestera ett beslut med strörre 
tyngd. Så länge det inte finns något beslut om tidsplan lämnar man tjänstemännen i en 
mycket oklar situation. Alla högre tjänstemän bör nu ha förmedlat beslutet till sina 
underställda chefer om att man ska arbeta för att rätten till önskad sysselsättningsgrad ska 
öka. Däremot saknas tydliga strategier för hur man ska lyckas. Redovisning av läget görs 
varje år, men någon djupare analys av vad som döljer sig bakom siffrorna uteblir. Frågan 
är vem som idag känner att de äger frågan. 
 
Risken är stor för att en majoritet av politikerna lever med föreställningen att de fattat 
nödvändiga beslut och att frågan därmed lämnats över till tjänstemännen. Bland 
tjänstemännen, både högre och lägre, vet man om frågan, men de flesta har frågan lägre 
prioriterat då kvalitet och ekonomi är de två faktorerna som ständigt kräver deras 
uppmärksamhet. Kvar blir därmed den personal som kämpar med sina ofrivillga 
deltidsanställningar. De känner sig ofta maktlösa i den stora organisationen och deras 
fackliga företrädare för fram frågan årligen, men även här prioriteras den lägre än frågan 
om faktiska lönehöjningar som de flesta medlemmarna berörs av. 
 
Det råder alltså en oklar beslutsdefinition på alla nivåer inom organisationen. Om beslutet 
om rättighet till heltidsanställning ska förverkligas krävs det nya beslut med en mer 
detaljerad underbyggnad, både gällande tidsplan, kostnader och framförallt varför det ska 
vara en prioriterad fråga. 
 

4.2 Utbildningskrav 

Uppföljning av kvaliteten inom vård och omsorg har de senaste åren ökats avsevärt. 
Socialstyrelsen arbetar på att utveckla kvalitetsindikatorer för att ta fram jämförbara 
mätningar inom hela riket. Som med all annan mätning ger numerära listor en känsla av 
objektiv sanning. Frågan har även diskuterats mycket i vilken utsträckning man 
egentligen mäter det man utger sig för. I Socialstyrelsens äldreguide kan man för alla 
Sveriges kommuner helt ned på nivån för varje enskild äldreboende gå in och jämföra bl a 
vilken kompetens personalen på respektive boende har. Till grund för dessa uppgifter 
ligger Socialstyrelsens statistiska insamlande som sammanställts enligt följande: 
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”Omdömet visar i vilken utsträckning personalen har yrkesutbildning för sitt arbete. Vi 
har mätt kvaliteten på två delområden. Dels andelen av månadsanställda 
undersköterskor, vårdbiträden och motsvarande (omvårdnadspersonal) som har 
yrkesförberedande utbildning, dels andelen av all vård- och omsorgspersonal som har 
eftergymnasial utbildning om minst två år.” (aldreguiden.socialstyrelsen.se). 
 
Vi kan här se hur ett beslut på regeringsnivå får direkta följdverkningar ned på den 
enskilda arbetsplatsen. När jämförelserna blir offentliga är lokalpressen snabba med att 
återge dessa och särskilt intresse ges då de enheter som har låga värden. Sedan hakar 
lokalpolitikerna på och begär redovisning av vad tjänstemännen har för strategier för att 
höja de låga värdena. Här gäller det att de inblandade inser att det inte finns några 
kortsiktiga lösningar på problemet utan att det här är fråga om lägga upp långsiktiga 
strategier. 
 
Som jag tidigare redovisat har omsorgsförvaltningen antagit en rekryteringsstrategi som 
syftar till att anställning av personer utan efterfrågad utbildning ska upphöra. Beslutet har 
tagits på tjänstemannanivå i samverkan med fackliga företrädare. Strategin är entydigt 
formulerat, men bristen på arbetssökande med efterfrågad utbildning har varit så stor att 
många inte ansett sig kunna följa den beslutade rekryteringsstrategin. Här uppstår en 
intressant beslutsproblematik, nämligen vad som blir konsekvenserna av att beslut som 
fattats inte efterföljs. 
 
I det korta perspektivet blir konsekvensen för den enskilde tjänstemannen i regel ingen, då 
det ofta går att presentera en mer eller mindre bra förklaring till varför man ansåg sig 
behöva göra avsteg från beslutet. I det längre perspektivet undergrävs förtroendet mellan 
tjänstemännen och dessutom misslyckas man med intentionen att skicka tydliga signaler 
ut till de arbetssökande att det är nödvändigt med utbildning. Om man skulle lyckas 
förmedla till de arbetssökande att det lönar sig med utbildning så har man skjutit frågan 
vidare ut till den enskilde på ett mycket tydligare sätt. 
 
Vi ser här ett exempel på en beslutsprocess där regering fattar ett beslut som får tydliga 
konsekvenser på kommunal nivå. Sen är det upp till lokala politiker och högre tjänstemän 
att förvalta den belysning av frågan som uppstått. Om detta görs på ett medvetet sätt kan 
man lyckas föra frågan hela vägen ut till den enskilde, och därmed ge den enskilde ett 
större ansvar för att skaffa efterfrågad utbildning. 
 
En felande länk i detta skeende är beslutet om rätten till önskad sysselsättningsgrad. 
Motivationen för den enskilde att börja studera kommer att öka om han vet att han med 
efterfrågad utbildning ökar sina chanser avsevärt till att få en fast anställning, och 
dessutom att denna anställning har en omfattning som innebär att man kan leva på sin lön. 

4.3 Rekryteringsenhet 

De kommuner, som lyckats bra i arbetet med att erbjuda sina anställda önskad 
sysselsättningsgrad, har i regel inrättat en central vikariepool för att lättare kunna matcha 
enheternas behov av extra personal med behovet att erbjuda mer arbetstid än vad den egna 
enheten har behov av. I Hudiksvall har försök gjorts med liknande intention, men pga att 
fem olika förvaltningar var inblandade fallerade hela projektet genom att olika 
beslutsfattare inte kunna enas om en gemensam strategi. 
 
För att föra frågan om den framtida personalförsörjningen i Hudiksvalls kommun vidare 
har åter initiativ tagits till upprättandet av en gemensam rekryteringsenhet. Beslutet har 
tagits av förvaltningens högre tjänstemän, men när detta skulle säljas in på nästa nivå 
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uppstod en total splittring. De enhetschefer som varit anslutna till den befintliga 
vikariepoolen ser det som en nödvändig instans för att klara situationer med akuta 
bemanningsproblem som uppstår. Andra ser det som en nödvändighet för att långsiktigt 
klara personalförsörjningen, medan åter andra ser det som ett övergrepp mot deras 
chefsuppdrag. 
 
Den grupp som ser det som ett hot anser sig bättre kunna hantera alla utmaningar inom 
den egna enheten utan att tvingas in i ett gemensamt rekryteringsarbete. Ekonomin är 
deras främsta motargument, då det bevisligen innebär kostnader att upprätta en central 
rekryteringsenhet. Här har vi ett exempel på en misslyckad förankringsprocess. Beslutet 
togs i tron att de flesta enhetschefer var införstådda med behovet att upprätta en cetral 
enhet. Detta visade sig inte vara fallet. 
 
Frågan är en klar verksamhetsfråga så politikerna har inget med frågan att göra, däremot 
är de i högsta grad inblandade vad gäller effekterna av om en gemensam 
rekryteringsenhet inrättas eller ej. Politikerna är informerade och införstådda med syftet 
och förutsätter att man kan klara arbetet inom befintliga ekonomiska ramar. Frågan hur 
man ska gå vidare ligger därmed hos förvaltningens högre tjänstemän. 
 
Av erfarenhet vet man att det sällan är framgångsrikt att tvinga igenom beslut när stort 
motstånd föreligger. Man har därför beslutat att det är acceptabelt att de enhetschefer som 
anser sig klara uppdraget bättre utan en rekryteringsenhet får göra det. Villkoret är att de i 
övrigt lever upp till besluten i rekryteringsstrategin om kravet på utbildning, samt arbetar 
vidare med införandet av önskad sysselsättningsgrad. 
 
Framtiden får utvisa om det är möjligt att få till stånd ett sammanhållen strategi för hela 
förvaltningen även om flera enheter bygger upp sina egna strukturer. Här kommer ett ökat 
samarbete att uppstå, samt större behov av uppföljning av hur man lyckas leva upp till 
fattade beslut. 

4.4 Förslag till åtgärd 

Det som idag saknas är en framträdande politiker som är intresserad av att driva frågan 
mer aktivt. Det beslut som finns är för tandlöst och skulle behöva spetsas till för att få 
önskvärd effekt. En grundligare utredning borde tillsättas för att lyfta fram de olika 
aspekterna på ett tydligare sätt. Därefter borde det tas ett nytt beslut innehållande tidsplan, 
prognos på kostnader, samt beslut om arbetet ska bedrivas kommunövergripande eller 
inom varje enskild förvaltning. 
 
I dagsläget saknas denna politiska drivkraft och i stället får vi förhålla oss till beslutet från 
2001 som en verksamhetsfråga. Den nyinrättade rekryteringsenheten som förutom 
ansvaret för vikarieförsörjning även ska arbeta långsiktigt med förvaltningens 
personalförsörjningsplan blir den enhet som bör vara drivande i frågan om rätten till 
önskad sysselsättningsgrad. Denna är en nyckelfaktor i strävan efter att framstå som en 
attraktiv arbetsgivare och därmed även en nyckelfaktor för att klara den framtida 
personalförsörjningen. 
 
Vi har tidigare beskrivit den demografiska utmaningen och det är av största vikt att de 
strategier som ska möjliggöra att hantera utmaningen redan nu etableras. Rekryterings-
enheten bör även ha uppdraget att utveckla dessa strategier och förankra dessa på alla 
nivåer inom förvaltningen. Dessutom bör regelbunden avrapportering till de förtroende-
valda genomföras så att de införda strategierna även på den politiska nivån blir förankrad. 
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5 Slutsatser 

Kommunens uppdrag är att förvalta kommunmedborgarnas skattekostnader så att dessa 
får ut största möjliga nytta för pengarna. Här måste man både ha en kortsiktig hantering 
av årets budgeterade medel och samtidigt ha en långsiktig strategi för att vara förberedd 
på att möta morgondagens problem. I denna uppsats har jag försökt visa hur komplex en 
till synes enkel beslutsproblematik kan vara och hur svårt det är att förankra ett långsiktigt 
tänkande när komplexiteten är så stor. 

5.1 Kvalitet för brukarna 

Kommunens äldreomsorg står inför stora utmaningar och på många håll i Sverige har man 
redan stora rekryteringsproblem gällande personal med efterfrågad utbildning. 
Konkurrensen om arbetskraften förväntas öka även om vi just nu är inne i en 
lågkonjunktur. För att möta detta problem har regeringen föreslagit att man ska införa 
yrkesbenämningen äldreassistent, en ny yrkeskategori med tydlig definierad lägsta 
utbildningsnivå. Liknande diskussioner finns även inom andra yrkesgrupper inom 
omsorgen. 
 
Den bakomliggande frågan är en strävan efter att kvalitetssäkra omsorgsarbetet. För att 
göra detta yrke attraktivt måste statusen höjas och då räcker det inte med att införa 
utbildningskrav. Man måste förmedla tydliga budskap om att man får en lön man kan leva 
på. De skattemedel som står till förfogande kan inte förväntas räcka till kraftigare 
lönehöjningar, men en omstrukturering till önskad sysselsättningsgrad skulle utan större 
merkostnader innebära en kraftig inkomstökning för alla de som har en ofrivillig 
deltidsanställning. 
 
I förlängningen är personal med rätt kompetens den bästa garantin för att brukarna ska få 
en omsorg med hög kvalitet. Den tid är definitivt förbi då man som arbetsgivare kunde 
förlita sig på personalens uppoffring för att brukarna ska få den omsorg de behöver. 
Personalen kommer att vara mer medveten om sitt eget värde och arbetsgivarna kommer 
att vara tvingade att erbjuda ett artraktivt arbete om man ska kunna få kvalificerad 
arbetskraft. 

5.2 Personalens arbetsmiljö 

Tidigare har brukarnas behov stått i centrum och personalens arbetsmiljö har ofta fått stå 
tillbaka. Många är rädda för att den flexibilitet som behövs för att klara utmaningen att 
erbjuda alla önskad sysselsättningsgrad kommer att medföra en sämre arbetsmiljö för den 
enskilde. Framför allt är man orolig för ökad stress, samt otrygghet genom att man tvingas 
arbeta i fler olika arbetslag. 
 
För att detta inte ska bli fallet, krävs det en tydlig ledning från närmaste enhetschef. 
Chefsuppdraget kommer att förändras från att ha varit styrande till att vara mer 
coachande. Personalen måste ta ett större ansvar för den flexibla arbetstidsförläggningen 
och chefen måste bli mer stödjande och arbeta med övergripande kvalitetsarbete både 
gällande brukare och personal. 
 
Detta uppdrag kommer man att måste klara ut som chef om man i framtiden ska kunna 
konkurrera som attraktiv arbetsgivare. De arbetssökande måste motiveras till utbildning 
och detta kräver långsiktigt strategiskt arbete. 
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5.3 Ekonomiska aspekter 

Den ständigt återkommande frågan är hur man ska ha råd att genomföra de förändringar 
som behövs. Då vi inte kan förväntas oss mer skatteintäkter, utan tvärs om i många 
kommuner är prognosen att skatteunderlaget kommer att sjunka, måste vi hitta andra 
vägar för att finansiera de förändringar som krävs. 
 
Jag har i denna uppsats försökt påvisa att modellen med flexibel arbetstidsförläggning för 
att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad inte innebär några merkostnader för 
arbetsgivaren. För att klara ett flexiblare arbetsuppdrag blir utbildning än viktigare och det 
är därför av största vikt att sprida budskapet att utbildning lönar sig för att som 
arbetsgivare inte tvingas anställa personer med bristfällig utbildning som man sedan som 
arbetsgivare måste bekosta utbildning för. 
 
Det behövs ett långsiktigt strakegiskt tänkande med tydliga strukturer för att genomföra 
ett omfattande förändringsarbete. Det räcker inte att de som har ofrivilliga 
deltidsanställning börjar arbeta flexibelt utan hela arbetslagen måste anamma den flexibla 
arbetstidsförläggningen. Detta är på sikt kostnadsneutralt, men kräver en period med både 
externa stödinsatser och upprepade informationsträffar i arbetslaget. 
 
För att kunna samordna alla strukturer och se till att all tillsvidareanställd personal får 
arbeta där det finns behov, måste någon administrera allt vikariebehov. 
Rekryteringsenheten som för detta uppdrag ska vara självfinansierande genom att debitera 
enheterna för bokade vikarietimmar. Den merkostnad som tas ut för att klara de 
administrativa kostnaderna kommer att vara relativt låga pga stordriftsfördelar. Samtidigt 
kommer denna service att innebära att uppgifter som tidigare utförts närmare brukarna 
sköts centralt. Detta innebär därmed möjlighet antingen till besparning eller 
kvalitetshöjning i form av mer tid för brukarna. 
 
Sammanfattningsvis har jag försökt visa att införandet av önskad sysselsättningsgrad med 
därtillhörande nödvändiga tilläggsåtgärder i form av större krav på kompetens och central 
samordning av vikariebehov är nödvändiga åtgärder för att klara den framtida 
personalrekryteringen. Samtidigt som denna organisationsförändring genomförs kommer 
kommunens ekonomi att försämras. Detta borde innebära att vi just nu inte har 
ekonomiskt utrymme för att genomföra förändringsarbetet. Den långsiktiga prognosen 
visar å andra sidan att vi inte ska förvänta mer skatteinkomster längre fram och att om vi 
inte genomför förändringsarbetet nu i ett tidigt skede så kommer det att bli avsevärt 
dyrare att genomföra senare. Slutsatsen blir att kommunen inte har råd att avstå från att 
genomföra förändringsarbetet så snart som möjligt. 

5.4 Slutord 

Föga anade jag när jag lämnade den ideella sektorn för sju år sedan att arbetet inom den 
kommunala världen innehöll lika stora om inte större utmaningar av social karaktär. 
Under min relativt korta kommunala karriär har jag dels upplevt hur trögt 
beslutsprocesserna går och hur lång tid ett förändringsarbete tar. Samtidigt har jag upplevt 
en stor öppenhet för nya synsätt och har getts utrymme för att driva den än så länge 
marginaliserade fråga om rätten till önskad sysselsättningsgrad. Min bedömning är att den 
enskildes rätt till önskad sysselsättningsgrad är en viktig faktor för att kunna utveckla den 
framtida verksamheten inom vård och omsorg på ett effektivt sätt. 
 
Ämnet önskad sysselsättningsgrad är för närvarande inte längre ett hett debattema i den 
politiska debatten. Däremot är min uppfattning att från att ha varit en viktig principiell 
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fråga kommer det inom några år visa sig vara en strategisk överlevnadsfråga. De 
arbetsgivare som inser detta i ett tidigt skede kommer att vara vinnare när den 
demografiska utmaningen successivt växer. 
 
Beslutsvägarna är komplicerade och förankringsarbetet tar tid. Komplexa system som ska 
förändras förutsätter att någon får i uppdrag att driva frågan. Sedan får processen ta sin 
tid. Man måste har stor uthållighet, samtidigt som det inte får gå prestige i arbetet. Frågan 
om önskad sysselsättningsgrad är en fråga som framförallt berör kvinnliga 
låginkomsttagare. Många menar att detta aldrig hade kunnat fortgå i den omfattning det 
gör om det varit fler män som varit berörda. I grunden borde frågan lyftas som en 
policyfråga. De arbetsrättsliga lagar vi har i Sverige rörande jämställdhetsfrågor har fört 
till att flertalet arbetsgivare numera har en nedskriven jämställdhetspolicy. Nästa steg 
borde vara att koppla frågan om önskad sysselsättningsgrad till jämställdhetspolicyn. 
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Bilaga 1: Sammanställning av argument 

I uppsatsen om rätten till heltid kommer jag fram till följande huvudtes:  
 
”Att införa rätten till önskad sysselsättningsgrad för de anställda är ett framgångsrecept.” 
 
I denna bilaga tar jag gjort en sammanställning av de motargument som diskuterats i 
kapitel 3, samt de argument jag framfört för att vederlägga motargumenten. 
 
Motargument relaterat till jämställdhetsfrågan: 
1 ”Att erbjuda önskad sysselsättningsgrad med flextid skapar en ny kvinnofälla. 
Mot denna ståndpunkt anförs följande argument: 
1.1 Flest deltidsanställda finns inom kvinnodominerade yrken. 
1.2 Drygt 80 % av de deltidsarbetslösa är kvinnor. 
1.3 Att få arbeta heltid är viktigt för att vara ekonomiskt oberoende. 
1.4 Kvinnor är mogna att hantera och ta ansvar för sin familjestruktur. 
 
Motargument relaterat till den demografiska utmaningen: 
2 ”Ökat behov av personal är inget hot, utan lösningen på problemet med arbetslöshet.” 
Mot denna ståndpunkt anförs följande argument: 
2.1 Andelen i yrkesverksam ålder sjunker medan andelen äldre med pension ökar. 
2.2 Behovet av personal inom vård och omsorg ökar medan arbetskraftsresursen minskar. 
2.3 Redan nu upplever vi en tydlig brist på utbildad arbetskraft. 
2.4 Den demografiska utmaningen ansträngar ekonomin inom offentlig verksamhet. 
2.5 Arbetsgivaren höjer attraktiviteten genom att erbjuda önskad sysselsättningsgrad. 
 
Motargument relaterat till Kompetensfrågan 
3 ”För arbete som personlig assistent eller inom hemtjänst behövs ingen utbildning.” 
Mot denna ståndpunkt anförs följande argument: 
3.1 Outbildade på enkla uppgifterna försvårar scheman för önskad sysselsättningsgrad. 
3.2 Arbetslag utan utbildningskrav och deltidstjänster skapar en yrkeskår med låg status. 
3.3 Risken för omotiverade medarbetare och högre sjukfrånvaro ökar. 
3.4 Utbildning behövs för flexibiliteten som krävs för önskad sysselsättningsgrad. 
3.5 Information om arbete med önskad sysselsättningsgrad bör öka intresse för yrket. 
 
Motargument relaterat till Ekonomin 
4”Önskad sysselsättningsgrad kommer att innebära ökade kostnader.” 
Mot denna ståndpunkt anförs följande argument: 
4.1 Jämförelser av timvikariens kostnad med fast anställdas kostnad görs ofta slarvigt. 
4.2 Man missar ofta kostnader man haft i samband med rekryteringen och inskolningen. 
4.3 Vikarien vet inte hur mycket man får arbeta och söker i regel en stabil anställning. 
4.4 Produktiviteten per introducerad vikarie blir därför relativt låg. 
4.5 Det finns lönekostnader för någon som måste ringa in vikarien. 
4.6 Det finns ofta osynliga personalkringkostnader motsvarande 35 kr per timme. 
4.7 Man kan bli tvingad att sysselsätta personal då det egentligen inte föreligger behov. 
 
Motargument relaterat till Arbetsbelastningen 
5 ”Önskad arbetstid innebär ökad stress för alla inblandade.” 
Mot denna ståndpunkt anförs följande argument: 
5.1 Fenomenet med att jaga tid för ett plussaldo i timbanken är i regel övergående. 
5.2 Stress för att man i förväg inte vet när och var man ska jobba är i regel övergående. 
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5.3 Brist på tillgänglig arbetstid kan i regel lösas genom att chefen hittar andra lösningar. 
5.4 Chefens ökade arbetsbelastning ökar endast medan organisationsförändringen sker. 
5.5 Förändringsprocessen behöver stödjas upp av förstående chefer på högre nivå. 
5.6 Datasystemen för redovisning av tid måste fungera för den administrativa personalen. 
5.7 Puckelkostnaderna när man inför ett nytt system måste tas med i budgeten. 
 
Motargument relaterat till brukarkvaliteten 
6 ”Flexiblare arbetstid kommer att medföra lägre brukarkvalitet.” 
Mot denna ståndpunkt anförs följande argument: 
6.1 Många timvikarier kommer att ersättas av ordinarie personal från andra enheter. 
6.2 Andelen utbildade bland personalen bör förbättra verksamhetens kvalitet. 
6.3 Mer sjukvårdande uppdrag gör att kravet på utbildning blir allt viktigare. 
 
Motargument relaterat till Organisationsförändring 
7 ”Organisationsförändring är dyrt och stressande och det vi nu behöver är lugn och ro.” 
Mot denna ståndpunkt anförs följande argument: 
7.1 Viktigt att avgöra när en förändring är nödvändig och förmedla orsakerna till berörda. 
7.2 Chefen ska vara väl förberedd och lägga upp en långsiktig plan för genomförandet. 
7.3 Personal bör på djupet undersök för- och nackdelar med den föreslagna förändringen. 



    
 

  28
 
 

 
 

Bilaga 2: Sammanställning av beslutsprocessen 

Förutsättningen för en lyckat beslutsprocess 
 Första steget är att definiera beslutsproblemet. 
 Man bör hantera information på ett medvetet sätt. 
 Man bör hantera aktiviteter och på ett medvetet sätt. 
 Man bör hantera förväntade effekter på ett medvetet sätt.  
 Man bör klarlägga hur beslutssituationen utlöstes.  
 Man bör klarlägga vilka andra beslut som påverkar eller är beroende av grundbeslutet,  
 Man bör fråga sig om man gjort rätt avgränsningar för beslutsanalysen. 
 Man bör klarlägga målsättningen med beslutet.  
 Man bör tillse att rätt beslut tas i rätt tid. 
 Man bör kommuniceras beslut på ett ändamålsenligt sätt. 
 Beslutsfattare på olika nivåer bör överskåda hela frågeställningen. 
 
 
Analys av beslutsprocessen om rättigheten till önskad sysselsättningsgrad 
 Frågan om rättigheten till önskad sysselsättningsgrad kräver ytterligare beslut 
 Man måste ta ställning till utbildningskraven. 
 Man måste ta ställning till upprättandet av en centraliserad rekryteringsrenhet. 
 Resultatet blir tre sammanlänkade beslutsproblem som måste hanteras. 
 Ett antal delbeslut måste fattas i fyra olika nivåer. 
 Politikerna fattar de principiella besluten. 
 Högre tjänstemän utformar hur besluten ska verkställas. 
 Lägre tjänstemän får i uppdrag att verkställa besluten. 
 Personalen och fackliga representanter måste besluta hur de ska förhålla sig. 
 
Beslutsproblemen i relation till beslutsprocessen i Hudiksvalls kommun: 
 
Beslut om rättighet till önskad sysselsättningsgrad 
 Kommunfullmäktige beslöt om rätt till heltid utan föregående tjänstemannautredning. 
 Kommunal hade tidigare drivit frågan både på central och på lokal nivå. 
 Kommunfullmäktiges beslut antogs utan någon större debatt. 
 Beslutet hade inte föregåtts av någon större intern diskussion. 
 Beslutet följdes inte upp genom någon aktiv informationsspridning. 
 Beslutet gäller utan tidsplan och utan att få medföra kostnader utöver befintlig budget. 
 Det är oklart hur tjänstemän och personal ska förhålla sig till beslutet. 
 Det saknas tydliga strategier för infötrandet av rätten till önskad sysselsättningsgrad. 
 Politikerna borde prestera ett beslut med strörre tyngd.  
 Ofrivilliga deltidstjänster är både en könsfråga och en låginkomstproblematik. 
 En offentlig arbetsgivare bör vara mån om att lösa denna problematik. 
 Oklart om någon känner att de äger frågan. 
 Risken är att politikerna lever med föreställningen att de fattat nödvändiga beslut. 
 Tjänstemännen prioriterar ofta frågan lägre p g a arbete med kvalitet och ekonomi. 
 Fackliga företrädare prioriterar frågan om faktiska lönehöjningar. 
 Personal med ofrivillga deltidsanställningar är den grupp som driver frågan. 
 Det råder en oklar beslutsdefinition på alla nivåer inom organisationen. 
 Tjänstemännen borde fått utredningsuppdrag för att återkomma med beslutsunderlag. 
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 Lägre tjänstemän liksom personalen borde fått lämna synpunkter i ett tidigt skede. 
 Det saknas tidsplan, kostnadsplan och motivering till varför frågan är prioriterad. 
 
Beslut om krav på utbildning 
 En av socialstyrelsens kvalitetsindikatorer mäter personalen har yrkesutbildning  
 Långsiktiga strategier syftar till att sluta anställa personer utan utbildning. 
 Brist på sökande med utbildning har gjort det svårt att följa rekryteringsstrategin. 
 Man måste förmedla att det lönar sig med utbildning på ett tydligare sätt. 
 Den enskilde får ett större ansvar för att skaffa efterfrågad utbildning. 
 En felande länk i detta skeende är beslutet om rätten till önskad sysselsättningsgrad. 
 Motivationen för att studera ökar om chansen till fast anställning bättras. 
 Motivationen för att studera ökar om anställning ger heltidslön. 
 
Beslut om rekryteringsenhet med vikariepool 
 En central vikariepool matchar enheternas behov med behovet att erbjuda arbetstid. 
 Vikariepoolen ses som en nödvändighet för att klara akuta bemanningsproblem. 
 Vikariepoolen ses som nödvändig för att långsiktigt klara personalförsörjningen. 
 Andra ser vikariepoolen som ett övergrepp mot deras chefsuppdrag. 
 Beslutet om vikariepoolen är ett exempel på en misslyckad förankringsprocess. 
 Det har beslutats att det är acceptabelt att enheter får stå utanför rekryteringsenheten. 
 Villkor att alla lever upp till besluten i rekryteringsstrategin om kravet på utbildning. 
 Villkor att alla arbetar med införandet av önskad sysselsättningsgrad. 
 Uppföljning av hur man lyckas leva upp till fattade beslut kommer att krävas. 
 
Förslag till åtgärd 
 Det saknas framträdande politiker som är intresserad i att driva frågan aktivt. 
 Beslutet som finns skulle behöva spetsas till för att få önskvärd effekt. 
 En utredning borde tillsättas för att lyfta fram olika aspekterna på ett tydligare sätt. 
 Nytt beslut innehållande tidsplan, kostnader, samt omfattning behövs. 
 Rekryteringsenheten bör vara drivande med rätten till önskad sysselsättningsgrad. 
 Nyckelfaktor för att klara den framtida personalförsörjningen. 
 Rekryteringsenheten bör utveckla och förankra strategier inom förvaltningen. 
 Regelbunden avrapportering till de förtroendevalda bör genomföras. 


